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Поняття доброчесності
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bona fide adjective

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bona%20fide

To save this word, you'll need to log in.

bo·na fide | \ ˈbō-nə-ˌfīd , ˈbä-; ˌbō-nə-ˈfī-dē, -ˈfī-də \

Essential Meaning of bona fide

1: real or genuineShe has established her position as a bona 

fide celebrity.His latest record was a bona fide hit.

2law : made or done in an honest and sincere waya bona 

fide offerThey have a bona fide claim for the loss.

Full Definition of bona fide

1: neither specious nor counterfeit : GENUINEhas become 

a bona fide celebrity

2: made with earnest intent : SINCEREa bona fide proposal

3law : made in good faith without fraud or deceita bona 

fide offer to buy a farm

https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjective
https://www.merriam-webster.com/dictionary/specious
https://www.merriam-webster.com/dictionary/genuine
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sincere
https://www.merriam-webster.com/dictionary/good faith


Основні документи щодо доброчесності
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 Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року, стаття 42.

 Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності

розроблені в рамках сприяння академічної доброчесності в Україні SAIUP

(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project) за підтримки посольства

США

 Проєкт Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на

2020-2024 рр.»



Академічна доброчесність

Відповідно до Статті 42 Закону України

«Про освіту»1:

1. «Академічна доброчесність — це

сукупність етичних принципів та визначених

законом правил, якими мають керуватися

учасники освітнього процесу під час навчання,

викладання та провадження наукової (творчої)

діяльності з метою забезпечення довіри до

результатів навчання та/або наукових (творчих)

досягнень.
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Академічна доброчесність

Дотримання академічної доброчесності педагогічними,

науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей,

розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні

права;

• надання достовірної інформації про методики і результати

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну

(науково-педагогічну, творчу) діяльність;

• контроль за дотриманням академічної доброчесності

здобувачами освіти;

• об’єктивне оцінювання результатів навчання.
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Здобувачі освіти

Text

Tt

Text

Text

Text

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти

передбачає:

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх

індивідуальних потреб і можливостей);

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,

тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела

інформації».
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Найбільш поширені види  порушення академічної 

доброчесності

.

Concept

Text

Text

Text

ex

Text

1. Академічний плагіат

2. Самоплагіат

3. Фабрикація

4. Фальсифікація

5. Списування

6. Обман

7. Хабарництво

8. Необ’єктивне оцінювання
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